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Forsíðumyndin

Norðurþing ekki sammála

Skrifstofu stéttarfélaganna hefur
borist bréf frá byggðaráði Norður
þings varðandi skriflegar athuga
Björn Grétar Ægisson er einn semdir félaganna um hækkanir
af þeim víkingum sem starfar hjá sveitarfélaginu. Íbúar hafa í
hjá Jarðborunum hf. Myndina töluverðum mæli haft samband við
tók Aðalsteinn Á. Baldursson við stéttarfélögin og krafist þess að þau
Húsavíkurhöfn í byrjun janúar sl. veiti sveitarfélaginu Norðurþingi
þegar starfsmenn Jarðborana aukið aðhald í gjaldskrárhækkunum.
voru að ganga frá borum um borð Íbúarnir telja þær vera alltof
í skip.
miklar á sama tíma og þeir hafi í
mörgum tilfellum þurft að taka á
sig umtalsverðar kjaraskerðingar
eða jafnvel misst vinnuna. Í bréfi
til stéttarfélaganna frá byggðaráði
Norðurþings kemur fram að ráðið

geti ekki tekið undir skoðanir
þeirra um óeðlilegar hækkanir á
gjaldskrám sveitarfélagsins. Því
skuli haldið til haga að sveitarfélagið
Norðurþing hafi reynt að koma til
móts við barnafjölskyldur m.a.
með lækkun leikskólagjalda og
eingreiðslu til foreldra vegna
íþrótta- og æskulýðsstarfa barna
á liðnu ári. Fasteignagjöld hafi
ekki verið hækkuð, en útsvar
verði hækkað um 0,25%. Að öðru
leiti hefur hækkunum verið stillt
í hóf og verið undir almennum
verðlagsbreytingum segir í bréfi
Norðurþings til stéttarfélaganna.

Framsýn fordæmir stríðið

Starfsmenn í Árbót
samþykktu
Undanfarnar vikur hafa staðið
yfir viðræður milli Framsýnar og
Meðferðarheimilisins Árbótar í
Aðaldal um nýjan kjarasamning
aðila. Samningar tókust í byrjun
janúar og hefur samningurinn
þegar verið kynntur fyrir starfs

mönnum sem jafnframt hafa
samþykkt hann. Samningurinn
byggir á sambærilegum grunni og
starfsmenn sveitarfélaga hafa fengið
að undanförnu en þeirra samningar
voru lausir í lok síðasta árs eins og
hjá starfsmönnum Árbótar.

Stjórn Framsýnar samþykkti á
fundi í síðustu viku að álykta um
hörmungarnar á Gaza. Ályktunin
er svohljóðandi:

„Framsýn- stéttarfélag fordæmir
gegndarlausar árásir Ísraelshers á íbúa
herteknu svæðanna á Gaza. Það er
með ólíkindum að alþjóðasamfélagið
geti ekki brugðist við slíkum árásum
þar sem varnarlausir íbúar, konur
og börn eiga sér engrar undankomu
auðið. Ísland á að beita sér fyrir því á

alþjóðavettvangi að Ísraelsmenn fari
að alþjóðalögum að öðrum kosti verði
þeim refsað með viðeigandi hætti. Þá
skorar Framsýn á ríkisstjórn Íslands
að slíta nú þegar stjórnmálasambandi
við Ísrael. Íslendingum er ekki
sæmandi að blanda geði við þjóð
sem virðir ekki sjálfsögð og eðlileg
mannréttindi og notar algjöra
hernaðarlega yfirburði sína til að kúga
óbreytta borgara á Gaza“.

Góður afsláttur hjá Frumherja

Skrifstofa stéttarfélaganna er með
samning við Frumherja um að
veita félagsmönnum 15% afslátt
af reglubundinni skylduskoðun
ökutækja á þeirra vegum. Af
slátturinn fæst gegn staðfestingu á
því að þeir séu félagsmenn. Áður en
að félagsmenn láta skoða sína bíla
þurfa þeir að koma við á Skrifstofu
stéttarfélaganna og fá vottorð um að
þeir séu fullgildir félagsmenn. Þessi

afsláttur gildir einnig fyrir félagsmenn
í Verkalýðsfélagi Þórshafnar sem
geta nálgast frekari upplýsingar á
skrifstofu félagsins á Þórshöfn.

Fréttir flesta daga!
Olgeir Sigurðsson fyrrverandi skipstjóri starfar nú hjá Árbót í Aðaldal en Olli var einnig
liðtækur í boltanum í gamla daga. Þegar ritstjóri Fréttabréfsins var á ferð í desember var hann
ásamt öðrum starfsmönnum að skera út laufabrauð. Hafi einhver haldið því fram að Olli væri
með eintóma þumalputta er því hér með vísað á bug því handbragðið hjá honum var með því
besta sem maður hefur séð í gegnum tíðina, bara tær snilld.

Heimasíða stéttarfélaganna er mjög virk og fær
fjölda heimsókna á hverjum degi enda síðan
uppfærð reglulega. Hafir þú ekki skoðað síðuna er
það orðið löngu tímabært.

Framsyn.is

Námskeiðsstyrkir

Fullgildir félagsmenn stéttarfélaganna eiga rétt á góðum
styrkjum sæki þeir námskeið eða nám. Einnig er rétt að benda
fyrirtækjum, sveitarfélögum og stofnunum á að kynna sér
hvaða styrkir eru í boði til námskeiðahalds úr fræðslusjóðum
sem þeir eiga aðild að.
Öflugt meðferðarheimili er rekið í Árbót og um tíma einnig á Bergi í Aðaldal á vegum Hákons
Gunnarssonar og Snæfríðar Njálsdóttur. Töluverð umsvif hafa verið í kringum reksturinn enda
veitt mörgum vinnu í gegnum tíðina. Mörg verk þarf að vinna á stóru heimili. Hér er Snæfríður
sem er í forsvari fyrir heimilinu ásamt Frímanni Frímannssyni sem hefur langan starfsaldur
hjá heimilinu. Þess má geta að Frímann býr á Akureyri og þarf því að keyra sig um langan
veg til að sækja vinnuna.

Framsyn.is
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Stöndum vörð um
starfsemi HÞ

Margir Þingeyingar hafa miklar áhyggjur af tillögum fyrrverandi
heilbrigðisráðherra um að sameina heilbrigðisstofnanir á Íslandi eftir
landssvæðum. Fjölmennir fundir hafa verið haldnir víða um land, þar á
meðal á Húsavík þar sem á þriðjahundrað manns mættu á borgarafund.
Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum hafa sömuleiðis verulegar áhyggjur af
hugmyndum ráðuneytisins og samþykktu því að senda frá sér svohljóðandi
ályktun:
„Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum skora á heilbrigðisráðherra að
draga nú þegar til baka hugmyndir sem miða að því að sameina
heilbrigðisstofnanir á Norðurlandi undir einn hatt með höfuðstöðvar
á Akureyri. Heimamenn munu aldrei sætta sig við neitt annað
en að Heilbrigðisstofnun Þingeyinga haldi sínu sjálfstæði og
starfsemin taki áfram mið af þörfum íbúana á svæðinu en ekki
ráðuneytismanna í Reykjavík.Þingeyingar búa yfir miklum fjársjóði
sem fellst í starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga. Í þennan
fjársjóð vilja menn halda og efla enn frekar, svæðinu og íbúum
þess til framdráttar. Sparnaður hefur verið nefndur sem ein af
meginforsendum sameiningar heilbrigðisstofnana. Þá hefur ekki
verið tekið tillit til þess mikla kostnaður sem fellur á íbúana komi til
þess að dregið verði úr nærþjónustu við þá. Þá búa heimamenn við
óöryggi í samgöngumálum þar sem Víkurskarðið er oft hættulegt
yfirferðar vegna ófærðar og gangnagerð í gegnum Vaðlaheiði hefur
verið slegin af.
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Fiskvinnslunámskeiði lokið

Í janúar kláraðist 40 stunda
námskeið fyrir fiskvinnslufólk
á Raufarhöfn. Þátttakendurnir
komu allir frá GPG-Fiskverkun. Á
námskeiðinu voru teknir fyrir þættir
eins og: Hreinlæti og gerlagróður,
vinnuaðstaða, veiðar og vinnsla,
öryggismál, réttindamál, samstarf
á vinnustað, skyndihjálp og
sjálfstyrking. Um var að ræða

samstarfsverkefni Framsýnarstéttarfélags, GPG-Fiskverkunnar
og Starfsfræðslunefndar
fiskvinnslunnar sem skipulagði
og kostaði námskeiðið að mestu
leyti. Í samtölum við starfsmenn
kom fram að þeir væru afar
ánægðir með námskeiðið sem
hefði verið fræðandi og ekki síður
uppbyggjandi.

Það var góður hópur fiskvinnslufólks sem tók þátt í fiskvinnslunámskeiðinu á Raufarhöfn.

Margir eru á því að fyrrverandi heilbrigðisráðherra hafi verið úti að aka í sameiningu
heilbrigðisstofnana á Íslandi.

Býrð þú við óvissu?

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum vilja hvetja félagsmenn
til að leita upplýsinga á Skrifstofu stéttarfélaganna hafi
þeir spurningar varðandi réttarstöðu þeirra s.s. starfskjör,
starfsöryggi eða lífeyrissjóðsréttindi á þeim erfiðu tímum
sem við erum að upplifa um þessar mundir. Starfsmenn eru
jafnframt tilbúnir að mæta á vinnustaði eða heim til fólks verði
óskað eftir því.

Framsyn.is

Agnieszka Szczodrowska deyr ekki ráðalaus og notar nýjustu tækni við póstútburð. Hér er
hún á vel útbúnu fjórhjóli sem hún notar til að komast hratt og vel milli heimila og fyrirtækja á
Raufarhöfn með bréf og aðrar sendingar sem þurfa að komast til viðtakenda.

Jóel Þórðarson skipstjóri á Guðmundi í Nesi RE 13 er hér á tali við einn úr áhöfn skipsins.
Þess ber að geta að nokkrir Húsvíkingar eru í áhöfn Jóels sem hefur verið mjög fengsæll skipstjóri
og fiskað vel eftir að hann tók við skipinu.

Sjómenn samþykktu
Atkvæðagreiðslu aðildarfélaga
Sjómannasambands Íslands um
kjarasamninginn sem gerður
var 17. desember síðastliðinn
milli Sjómannasambandsins og
LÍÚ lauk um síðustu áramót.
Ta l i ð va r s a m e i g i n l e g a í
Reykjavík meðal aðildarfélaga
Sjómannasambandsins. Alls kusu
388 sjómenn um samninginn, en

á kjörskrá voru 1971. Atkvæði
féllu þannig að já sögðu 329
eða 84,8% af þeim sem greiddu
atkvæði. Nei sögðu 45 eða 11,6%.
Auðir og ógildir seðlar voru 14
eða 3,6%. Samningurinn var því
samþykktur meðal sjómanna
innan Sjómannasambandsins.
Framsýn- stéttarfélag er aðili að
samningnum.

Sjómenn innan Framsýnar- stéttarfélags samþykktu kjarasamning Sjómannasambands Íslands
og LÍÚ. Hér eru tvær af hetjum hafsins, þeir Kristján Þorvarðarson og Stefán Hallgrímsson á
kynningarfundi Framsýnar um kjarasamning sjómanna.
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Nýtt afl Starfsendurhæfingarsjóður

Þann 14. janúar sl. undirritaðu forstöðumaður Skrifstofu stéttarfélaganna,
Aðalsteinn Á. Baldursson og Vigdís Jónsdóttir framkvæmdastjóri
Starfsendurhæfingarsjóðs aðila vinnumarkaðarins samstarfssamning.
Samkvæmt samningnum tekur Skrifstofa stéttarfélaganna að sér ákveðna
þjónustu fyrir sjóðinn gegn greiðslu. Aðalsteinn sagðist ánægður með
samninginn sem vonandi ætti eftir að skila sér vel til félagsmanna sem
þurfa á sérstökum úrræðum að halda vegna veikinda, atvinnuleysis
eða slysa. Þess ber að geta að um þriggja mánaða tilraunasamning
er að ræða. Verði góð reynsla af verkefninu verður hann væntanlega
framlengdur.
Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun sem stofnuð var
af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins í maí 2008.
Sjóðurinn byggir á samkomulagi um nýtt fyrirkomulag endurhæfingar
í kjarasamningum sem undirritaðir voru 17. febrúar 2008. Samkvæmt
yfirlýsingu með ofangreindum kjarasamningum er miðað við að í heild
verði ráðstafað 0,39% af launum til Endurhæfingarsjóðs: Í fyrsta áfanga
greiða atvinnurekendur 0,13% af öllum launum og í öðrum áfanga sem
hefst í ársbyrjun 2009 er miðað við að ríkissjóður leggi Endurhæfingarsjóði
til sömu upphæð og launagreiðendur samkvæmt sérstöku samkomulagi. Í
þriðja áfanga, sem hefst í ársbyrjun 2010, munu Alþýðusamband Íslands
og Samtök atvinnulífsins beita sér fyrir því að lífeyrissjóðir á samningssviði
þeirra greiði til Endurhæfingarsjóðs sama hlutfall og launagreiðendur.
Ennfremur munu Alþýðusamband Íslands og Samtök Atvinnulífsins leita
leiða til þess að aðrir lífeyrissjóðir greiði til Endurhæfingarsjóðs eftir því
sem við á þannig að full framlög fáist til sjóðsins vegnar þeirra einstaklinga
sem Endurhæfingargjald er greitt af. Yfirlýsinguna í heild sinni er að finna
á heimasíðu sjóðsins www.virk.is.

Hlutverk Endurhæfingarsjóðs er að draga markvisst
úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði
vegna varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu
endurhæfingar og öðrum úrræðum.
Stefna Endurhæfingarsjóðs er að:
• skipuleggja ráðgjöf og þjónustu fyrir starfsmenn sem veikjast til lengri
tíma eða slasast þannig að vinnugeta skerðist
• stuðla að snemmbæru inngripi með starfsendurhæfingarúrræðum í
samstarfi við sjúkrasjóði og atvinnurekendur
• fjármagna ráðgjöf og fjölbreytt endurhæfingarúrræði sem miða að
aukinni virkni starfsmanna sem búa við skerta vinnugetu til viðbótar því
sem þegar er veitt af hinni almennu heilbrigðisþjónustu í landinu
• stuðla að fjölbreytni og auknu framboði úrræða í starfsendurhæfingu
• byggja upp og stuðla að samstarfi allra þeirra aðila sem koma að
starfsendurhæfingu viðkomandi einstaklinga
• hafa áhrif á viðhorf og athafnir í samfélaginu til að stuðla að aukinni
virkni starfsmanna
• styðja við rannsóknir og þróunarvinnu á sviði starfsendurhæfingar.
Meginverkefni Endurhæfingarsjóðs eru að:
• skipuleggja og hafa umsjón með störfum ráðgjafa sem starfa aðallega á
vegum sjúkrasjóða stéttarfélaganna og munu aðstoða einstaklinga sem
þurfa á endurhæfingu að halda. Endurhæfingarsjóður greiðir kostnaðinn af
störfum ráðgjafanna ásamt því að hafa umsjón og eftirlit með starfi þeirra
og veita þeim faglegan stuðning. Sérstök áhersla er lögð á snemmbært
inngrip með starfsendurhæfingarúrræðum í samstarfi við sjúkrasjóði og
atvinnurekendur
• greiða kostnað af ráðgjöf ýmissa fagaðila um mótun sérstakrar
einstaklingsbundinnar endurhæfingaráætlunar, s.s. lækna, sálfræðinga,
iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, félagsráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa o.s.frv.
• greiða fyrir kostnað við úrræði og endurhæfingu með áherslu á að
auka vinnugetuna, til viðbótar því sem þegar er veitt af hinni almennu
heilbrigðisþjónustu í landinu.
Önnur verkefni Endurhæfingarsjóðs eru að:
• stuðla að aukinni fjölbreytni og framboði úrræða í starfsendurhæfingu
• byggja upp og stuðla að samstarfi allra þeirra aðila sem koma að
starfsendurhæfingu
• hafa áhrif á viðhorf og athafnir í samfélaginu sem stuðla að aukinni
virkni einstaklinga
• styðja við rannsóknir og þróunarvinnu á sviði starfsendurhæfingar.

Skrifstofa stéttarfélaganna hefur samið við Lindu Pehrsson iðjuþjálfa og Jónu Björgu Freysdóttir
leikskólakennara um að koma að verkefninu og verða þær ráðnar í tilraunaverkefnið sem
gildir til 1. apríl 2009. Á þeim tíma er markmiðið að kortleggja þörfina og vinna með þeim
félagsmönnum sem þurfa á úrræðum og halda og falla undir starfssvið Starfsendurhæfingarsjóðs.
Hér eru nýju liðsmenn Skrifstofu stéttarfélaganna, þær Jóna Björg og Linda ásamt Ásu Dóru
Konráðsdóttur frá Starfsendurhæfingarsjóði sem var á Húsavík í síðustu viku.

Samið um heilsurækt

Töff – heilsurækt og stéttarfélögin
Framsýn og Þingiðn í samráði við
Vinnumálastofnun hafa gert með
sér samkomulag um aukið aðgengi
atvinnulausra/atvinnuleitenda að
heilsurækt á vegum stöðvarinnar.
S a m k v æ m t s a m ko mu l a g i nu
býðst atvinnuleitendum að fara
í líkamsræktarstöðina þeim að
kostnaðarlausu á opnunartíma
stöðvarinnar. Þeir einstaklingar sem
hyggjast nýta sér þetta tækifæri
þurfa að nálgast staðfestingu á því
að þeir séu félagsmenn á Skrifstofu
stéttarfélaganna áður en þeir hefja
líkamsrækt hjá Töff. Stéttarfélögin/

Vinnumálastofnun greiða síðan
ákveðið gjald fyrir þá félagsmenn
sem nýta sér þetta tækifæri og
sem eru á atvinnuleysisskrá.
Samkomulagið nær yfir tímabilið
frá 9. janúar til 31. maí 2009.
Stéttarfélögin eru einnig með frekari
úrræði fyrir félagsmenn sem eru
atvinnulausir utan Húsavíkur sem
ekki hafa tök á að nýta sér þetta
tækifæri. Þeir sem eru atvinnulausir
og búa utan Húsavíkur er bent á
að leita sér frekari upplýsinga á
Skrifstofu stéttarfélaganna því þeim
stendur m.a. til boða að fara í sund
eða leikfimi.

Fannar og Elísa frá Töff- heilsurækt eru hér með formanni Framsýnar eftir að aðilar höfðu
skrifað undir samstarfssamning um heilsurækt fyrir fólk í atvinnuleit. Vinnumálastofnun hefur
nú gerst aðili að samningnum.

Kúabændur með fund

Aðalfundur Félags þingeyskra
kúabænda var haldin síðasta
þr iðjudag á Breiðumýr i. Á
fundinum hélt formaður Framsýnarstéttarfélags erindi um mikilvægi
landbúnaðar í héraði. Aðalsteinn
kom víða við í erindinu og taldi
landbúnað og sjávarútveg vera
megin stoðirnar í atvinnulífinu í
Þingeyjarsýslum. Meðan mikið væri
um uppsagnir í öðrum greinum á
krepputímum héldi fólk í fiskvinnslu
og störfum tengdum landbúnaði s.s.
hjá Norðlenska sínum störfum.
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Jötni skipað út frá
Húsavík

Jarðboranir hafa fengið verkefni á
Azoreyjum fyrir borinn Jötunn. Sá bor
hefur undanfarin ár verið við boranir
á Kröflusvæðinu fyrir væntanlegt
álver á Bakka við Húsavík. Því
miður hefur frekari borunum á því
svæði verið frestað um óákveðinn
tíma og því var kærkomið fyrir
Jarðboranir að fá verkefni fyrir
borinn erlendis en verkefnastaða
fyrirtækisins á Íslandi er ekki góð
um þessar mundir. Borverkefnið á
Azoreyjum kemur sér líka vel fyrir
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Smáfyrirtæki í sveit

Jón Þór Dagbjartsson er félags
maður í Framsýn og starfar á
starfsmenn borsins sem annars Meðferðarheimilinu Árbót í Aðaldal.
hefðu hugsanlega horft fram á Í frístundum smíðar hann m.a.
verkefnaleysi næstu mánuðina. fallega krossa með vasa undir kerti
Flestir almennir starfsmenn á sem full ástæða er til að mæla með.
bornum eru félagsmenn í Framsýn- Vörurnar eru úr ryðfríu gæðastáli.
stéttarfélagi. Jötni var skipað út frá Jón býr í Garði í Kelduhverfi og
Húsavík í byrjun janúar . Hér koma er með heimasíðu www.rydfritt.
myndir sem formaður Framsýnar tók is. Þar er hægt að nálgast nánari
þegar hann heimsótti starfsmenn upplýsingar um starfsemina.
Jarðborana sem voru að enda við
að ganga frá bornum um borð í
skip.

Sálfræðiaðstoð

Félagsmenn Framsýnar og Þingiðnar sem fara í meðferðir
hjá sálfræðingum eiga rétt á endurgreiðslu frá félögunum kr.
2.000,- fyrir hvert skipti. Þó aldrei meira en 50% af kostnaði.
Fjöldi skipta sem greitt er fyrir getur aldrei orðið fleiri en 12
skipti á ári. Full endurgreiðsla kemur til þeirra félagsmanna
sem teljast fullgildir félagsmenn og greitt hefur verið af síðustu
12 mánuði til félaganna.

Framsyn.is

Villi, Grímur og Óli fara allir með bornum til Azoreyja.

Nýr stofnanasamningur
við Framhaldsskólana

Fyrir síðustu helgi var skrifað
undir nýjan stofnanasamning
Starfsm annafélags Húsavíkur
v i ð F r a m h a l d s s k ó l a n n á
Húsavík og Framhaldss kólann
á Laugum. Samningurinn byggir
á ákvæðum í kjarasamningi
Starfsmannafélagsins við Ríkið og
er ætlað að útfæra nánar tiltekna
þætti í kjarasamningum. Markmið
samningsins er að launakerfið sé
sveigjanlegt og skilvirkt og í taki
fyrst og fremst mið af þörfum og
verkefnum hverrar stofnunar og

starfþróun starfsmanna þeirra.
Laufey Petrea Magnúsdóttir
skólameistari Framhaldsskólans á
Húsavík og Valgerður Gunnarsdóttir
skólameistari Framhaldsskólann á
Laugum skrifuðu undir samninginn
fyrir hönd framhaldsskólanna og
Snæbjörn Sigurðarson starfsmaður
stéttarfélaganna skrifaði undir
fyrir hönd Starfsmannafélags
Húsavíkur.
Samningurinn verður kynntur
fyrir starfsfólki skólanna á næstu
dögum.

Valgeir og Fannar voru að gera allt klárt fyrir útflutninginn á Jötni í kuldanum í byrjun janúar.

Valgerður Gunnarsdóttir skólameistari FL, Snæbjörn Sigurðarson frá STH og Laufey Petrea
Magnúsdóttir skólameistari FSH.

Áríðandi!

Nokkrum dögum síðar, komnir í blíðuna á Azoreyjum. Vilhjálmur Sigmundsson færði okkur
þessar myndir sem hann tók á Azor.

Mikilvægt er að þeir sem eru á atvinnu
leysisbótum eða þiggja greiðslur frá
Fæðingarorlofssjóði láti taka af sér
stéttarfélagsgjald til stéttarfélaganna vilji þeir
halda réttindum í félögunum. Að öðrum
kosti tapa þeir réttindum.
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Atvinnurekendur fari út
Rýmri reglur um
úr stjórnum lífeyrissjóða
útborgun séreignar
Aðalfundur Sjómannadeildar
Framsýnar var haldinn í lok
desember en 78 sjómenn eru
skráðir í deildina. Auk venjulegra
aðalfundarstarfa urðu umræður um
nýgerðan kjarasamning sjómanna
við LÍÚ og beitningasamning
sem Starfsgreinasambandið
gerði í sumar við Landssamband
smábátaeigenda. Umræður
urðu einnig um málefni 26. þings
Sjómannasambandsins sem haldið
var í byrjun desember. Þá kom fram
tillaga á fundinum um að álykta
um starfsemi lífeyrissjóða. Stjórn
deildarinnar var þannig skipuð á
síðasta starfsári: Jakob G. Hjaltalín
formaður, Stefán Hallgrímsson
varaformaður, Matthías Sigurðsson
ritari og í varastjórn voru Björn Viðar
og Haukur Hauksson. Fráfarandi
stjórn var endurkjörin til næsta
árs. Undir liðnum önnur mál urðu
umræður um stöðu lífeyrissjóðanna
og af hverju atvinnurekendur sætu í

stjórnum þeirra. Fundarmenn töldu
það mjög óeðlilegt þar sem þeir
hefðu ekki beinna hagsmuna að
gæta líkt og sjóðfélagar. Þeir ættu
því ekki að sitja í stjórnum þeirra.
Samþykkt var að álykta um málið
og var eftirfarandi ályktun samþykkt
samhljóða.

Ályktun

„Aðalfundur Sjómannadeildar
Framsýnar- stéttarfélags telur
óeðlilegt að atvinnurekendur sitji
í stjórnum lífeyrisjóða. Fundurinn
telur eðlilegt að lögum og reglum
um starfsemi lífeyrissjóða verði
breytt þannig að sjóðfélagar
sem hafa hagsmuna að gæta
skipi stjórnir lífeyrissjóða en
ekki atvinnurekendur sem hafa
annarra hagsmuna að gæta en
að verja lífeyrissjóðsréttindi
launafólks.“

Í desember voru samþykktar breytingar á lögum um lífeyrissjóði, sem fela
í sér greiðari aðgang 60 ára og eldri að séreignarsparnaði sínum. Nú getur
einstaklingur sem náð hefur 60 ára aldri fengið séreignarlífeyrissparnað
sinn greiddan út í einu lagi óski hann þess. Í eldri ákvæðum var gert ráð
fyrir að sparnaðurinn væri greiddur með jöfnum greiðslum á allt að sjö
árum eða það tímabil sem rétthafa vantaði upp á 67 ára aldur. Nánari
upplýsingar um séreignarsparnað má m.a. finna á www.stapi.is.

18,3 milljónir í styrki úr
sjúkrasjóði Framsýnar
Þann 30. desember sl. kom stjórn
sjúkrasjóðs Framsýnar saman til
síðasta fundar vegna ársins 2008
en stjórnin fundar mánaðarlega.
Að venju voru teknar fyrir umsóknir
félagsmanna um sjúkradagpeninga
vegna veikinda og aðra styrki sem
félagsmenn eiga rétt á samkvæmt
reglugerð sjóðsins. Á fundinum í
desember fengu 65 einstaklingar

styrki samtals kr. 2.2 milljónir.
Samtals greiðslur til félagsmanna
á árinu 2008 voru samtals 18.3
milljónir. Fyrir árið 2007 voru
sambærilegar greiðslur tæplega 14.
milljónir. Aukningin er því veruleg
milli ára. Fastlega má búast við
því að þessar tölur hækki áfram á
þessu ári þar sem miklir erfiðleikar
eru hjá fólki.

Atvinnuleysisbætur hækka

Jakob formaður var endurkjörinn formaður deildarinnar á enda staðið sig vel sem formaður í
gegnum tíðina.

Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi
félags- og tryggingamálaráðherra,
ákvað í samráði við forsætis
ráðherra, fjár málaráðherra
og utanríkisráðherra að flýta
hækkun atvinnuleysisbóta. Grunn
atvinnuleysisbæturnar hækkuðu
um 13.500 kr. þann 1. janúar sl. í
stað 1. mars eins og áætlað hafði
verið. Þá áttu atvinnuleysisbæturnar
að hækka til samræmis við lægstu
laun á almennum vinnumarkaði.
Fram kemur í tilkynningu frá
félagsmálaráðuneytinu að þetta
sé í samræmi við yfirlýsingu

ríkisstjórnarinnar frá 17. febrúar
2008 sem gerð var í tengslum
við kjarasamninga á almennum
vinnumarkaði. Samhliða munu
hámarkstekjutengdar atvinnu
leysisbætur hækka um sama hlutfall
í samræmi við fyrrnefnda yfirlýsingu
og verða þá 242.636 kr. á mánuði
í stað 220.729. kr. áður. Félagsog tryggingamálaráðherra hefur
undirritað reglugerð þessa efnis.
Jóhanna á heiður skilið fyrir þessa
ákvörðun enda stóð hún sig afar vel
í starfi sem félagsmálaráðherra.

Ásgerður Þorsteins sigraði
Frábær þátttaka var í jóla
krossgátuleik stéttarfélaganna. Fjöldi
fólks tók þátt í leiknum og er þeim
hér með þakkað fyrir þátttökuna um
leið og sigurvegurunum er óskað
til hamingju með sigurinn. Þrír

þátttakendur hlutu vegleg verðlaun,
en þeir eru:
1. Ásgerður Þorsteinsdóttir Húsavík
2. Ölver Þráinsson Húsavík
3. María Halldórsdóttir Raufarhöfn

Haukur og Matthías sáu ástæðu til að brosa á fundinum.

Velferðarsjóður Þingeyinga

hefur verið settur á laggirnar. Fjölskyldur og
einstaklingar sem eiga um sárt að binda, geta sótt
um styrk hjá sjóðnum með því að senda umsóknir á
heimilisfangið:
Velferðarsjóður Þingeyinga, Árgötu 12, 640
Húsavík eða í netfangið rkihusavik@simnet.is.
Fram þurfa að koma upplýsingar um nafn,
heimilisfang, kennitölu, bankareikning og
fjölskyldustærð.

Ásgerður Þorsteinsdóttir sigraði í jólakrossgátuleiknum og fékk að launum hangikjöt frá
Norðlenska og ritsafn stéttarfélaganna.
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Þingiðn hefur áhyggjur Samið við Landsvirkjun
af atvinnuástandinu
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Stjórn Þingiðnar fundaði nýlega þar
sem nokkur mál voru á dagskrá
s.s nýr endurhæfingarsjóður aðila
vinnumarkaðarins, samgöngumál,
velferðar mál og atvinnumál.
Atvinnumálin voru fyrirferðamest á
fundinum enda hefur atvinnuleysi
aukist hratt hjá iðnaðarmönnum.
Fram kom að um þessar mundir
eru um 160 atvinnulausir á
félagssvæði stéttarfélaganna í
Þingeyjarsýslum, þar af eru um
100 manns atvinnulausir á Húsavík.
Stjórnmarmenn höfðu áhyggjur af
stöðu mála og sáu ekki fyrir sér að
ástandið lagaðist á næstu mánuðum,
því miður. Þá kom fram að Samiðn,
félag iðnfélaga tekur undir skoðanir
Þingiðnar og hvetur til þess að
unnið verði að fullum krafti við
undirbúningsframkvæmdir vegna
álversins á Bakka og rannsóknum
á orkugetu svæðisins verði lokið
sem fyrst. Stjórnarmenn fögnuðu
því að Skrifstofa stéttarfélaganna
hefur fengið $30.000 dollara styrk
frá Velferðarsjóði Alcoa til að sinna
verkefninu ,,Samvinna og ábyrgð

í málefnum innflytjenda“ fyrir árin
2008 og 2009. Verkefnið byggist
á því að aðstoða innflytjendur við
að aðlagast íslensku samfélagi.
Að mati stjórnarmanna er þessi
styrkveiting mikil viðurkenning
fyrir starfsemi stéttarfélaganna í
Þingeyjarsýslum.

Kjarasamningurinn var undirritaður
12. desember sl. Atkvæði greiddu
21 eða 70%. Já sögðu 21 eða
100% þeirra sem tóku þátt í
atkvæðagreiðslunni. Samningurinn
er því samþykktur einróma.

Fundað með heimamönnum
Forstjóri Vinnumálastofnunar,
Gissur Pétursson var á Húsavík
í desember ásamt Soffíu
Gísladóttur sem nýlega tók við
forstöðu skrifstofu stofnunarinnar
á Akureyri. Á Húsavík funduðu

þau með talsmönnum Framsýnar,
Framhaldsskólans á Húsavík,
sveitastjóra Norðurþings og með
fulltrúum fiskvinnslufólks. Fundirnir
voru allir mjög góðir.

Nokkuð er um að iðnaðarmenn hafi verið
að missa vinnuna undanfarið og þá eru einnig
dæmi um að fyrirtæki hafi skorið niður
yfirvinnu eða þurft að draga úr rekstri vegna
verkefnaskorts.

97,7% starfsmanna
samþykktu samninginn
Kosningu um kjarasamning
Fra m s ý n a r - s t é t t a r f é l a g s o g
Launanefndar sveitarfélaga lauk
í desember. Talið var í tvennu
lagi þar sem Hvammur heimili
aldraðra var nú í fyrsta skiptið
aðili að samningnum. Fram að
þessu hafa þeir haft sérstakan
samning og því var talið eðlilegt
að þeir fengju að greiða atkvæði
sér í þetta skiptið. Samtals voru
175 á kjörskrá hjá Norðurþingi,
Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppi
og Tjörneshreppi. Alls kusu 94
eða 53,7% þeirra sem voru á
kjörskrá. Já sögðu 91, nei sögðu 2
og einn skilaði auðu. Hjá Hvammi
heimili aldraðra voru 43 á kjörskrá.
Kjörsókn var 81,4%, Atkvæði
greiddu 35 sem allir samþykktu
samninginn. Samningurinn skoðast
því samþykktur og gildir frá 1.
desember 2008. Heildarniðurstaðan
fyrir starfsmenn sveitarfélaga á

Starfsgreinasambandið gekk frá
kjarasamningi við Landsvirkjun í
desember en Framsýn er aðili að
samningnum. Samningurinn nær
til um 30 starfsmanna sem starfa
m.a. í Kröfluvirkjun og Laxárvirkjun.

svæðinu er því þannig:
Já sögðu 126 eða 97,7%
Nei sögðu 2 eða 1,6%
Auðir 1 eða 0,7%

Laufey P. Magnúsdóttir skólameistari FSH og Gunnar Baldursson varaskólameistari ræða
hér við gestina ásamt formanni Framsýnar. Framhaldsskólinn hefur haft uppi hugmyndir um
að bjóða úrræði fyrir atvinnuleitendur með því að bjóða þeim upp á nám við skólann. Fulltrúar
Vinnumálastofnunar tóku hugmyndinni vel og ákveðið var að vinna áfram með hugmyndina
og útfæra hana frekar. Þess má geta að nú hafa nokkrir nemendur hafið nám við skólann sem
byggir á samstarfi þessara aðila.

Starfsmenn á Jötni
semja
Í lok desember gengu starfsmenn á
bornum Jötni frá samkomulagi við
Jarðboranir um vinnufyrirkomulag
við borun á Azoreyjum. Jötun
hefur undanfarna mánuði verið
við boranir á Kröflusvæðinu
og flestir í áhöfn borsins koma
frá Húsavík. Grímur Kárason
trúnaðarmaður starfsmanna gekk

frá samningnum fh. starfsmanna.
Af hálfu Jarðborana tóku Ari
Stefánsson framkvæmdastjóri og
Ása M. Ólafsdóttir starfsmannastjóri
þátt í viðræðunum. Að sögn Gríms
er hann nokkuð ánægður með
samninginn miðað við þá óvissutíma
sem menn búi við í dag.

Ólöf Kristmundsdóttir er hér glöð í bragði
en starfsmenn Hvamms samþykktu nýja
kjarasamninginn samhljóða.

Styrkir til heilsuræktar

Framsýn og Þingiðn greiða niður líkamsrækt fyrir
félagsmenn. Stundi menn leikfimi, golf eða aðra
heilsurækt eiga þeir rétt á allt að 10.000 króna styrk
enda hafi þeir verið fullgildir félagsmenn í 12 mánuði
eða lengur. Styrkurinn tekur einnig mið af greiddu
félagsgjaldi.

Framsyn.is

Með pennann á lofti. Grímur trúnaðarmaður skrifar undir samninginn fyrir hönd starfsmanna.
Með honum á myndinni eru Ari Stefánsson og Ása M. Ólafsdóttir frá Jarðborunum.
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Stéttarfélögin
hugsa um alla

Eins og fram hefur komið stóðu
stéttarfélögin fyrir opnu húsi fyrir
gesti og gangandi um miðjan
desember sem fjölmargir nýttu sér
og þáðu veitingar í boði félaganna.
En það voru ekki allir sem komust
vegna veikinda eða aldurs. Þess
vegna þótti félögunum við hæfi að
færa sjúklingum og starfsmönnum á
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Heilbrigðisstofnun Þingeyinga tertu
með kaffinu sem og starfsmönnum
og heimilismönnum á Hvammi
heimili aldraðra á Húsavík. Hér
koma myndir sem teknar voru
þegar Snæbjörn starfsmaður
stéttarfélaganna færði þeim
súkkulaðiköku frá félögunum.

Síðasta fundi
ársins fagnað

Stjórn og trúnaðarmannaráð ásamt
trúnaðarmönnum Framsýnar komu
saman til síðasta fundar ársins
þann 13. desember. Að loknum
venjubundnum fundarstörfum
hófst sérstök hátíðardagskrá sem
stóð fram eftir kvöldi. Dagskráin

var í umsjón skemmtinefndar sem
skipuð var fyrir ári síðan og stóð
dagskráin í nokkra klukkutíma.
Þá var boðið upp á hangikjöt og
meðlæti. Allir skemmtu sér vel eins
og meðfylgjandi myndir bera með
sér.

Svava Árnadóttir og Kristjana E. Helgadóttir grenjuðu úr hlátri allt kvöldið.

Unnur Kjartansdóttir tók við tertunni og sagði hana koma að góðum notum um leið og hún
þakkaði fyrir hlýhug stéttarfélaganna í garð starfsmanna og sjúklinga á HÞ.

Jóhannes, Ósk og Þórir tóku þátt í spurningakeppni sem tókst vel og oft var ástæða til að brosa
yfir svörum þátttakenda.

Jólastund með Ínu og Guðna

Oddfríður og Fanney tóku við glaðningnum frá stéttarfélögunum og ætluðu að bjóða heimilismönnum
á Hvammi upp á tertuna með kvöldkaffinu.

Ína Valgerður Pétursdóttir og
Guðni Bragason stóðu fyrir
nokkrum aðventutónleikum í
kirkjum á svæðinu í desember.
Framsýn- stéttarfélag kom að því
að styrkja tónleikahaldið og bauð
m.a. öllum íbúum Raufarhafnar
á tónleikana sem haldnir voru í
Raufarhafnarkirkju. Fjölmargir nýttu
sér tækifærið og hlustuðu á frábæra
tónlistarmenn.

Félagar í STH samþykktu
kjarasamning

Sest í helgan stein, nei Þórný Björnsdóttir er ekki sest í helgan stein. Hún starfar við aðhlynningu
á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og hefur aldrei verið sprækari. Ljósmyndari Fréttabréfsins náði
þessari mynd þegar hún settist aðeins niður til að hvíla sig milli verka.

Í desember fór fram kosning
um framlengingu og breytingu
á kjarasamningi Samflotsins við
Launanefnd sveitarfélaga. Félagar
í Starfsmannafélagi Húsavíkur
sem starfa hjá sveitarfélögum
kusu í rafrænni kosningu um
s a m n i n g i n n . Ko s n i n g i n va r
sameiginleg meðal félagsmanna í
Samfloti Bæjarastarfsmannafélaga.
Niðurstaðan var á þessa leið:

Á kjörskrá voru: 3059
Atkvæði greiddu 1132 eða 37,00%
Já sögðu 1053 eða 93,00%
Nei sögðu 68 eða 6,00%
Auðir seðlar 11 eða 1,00%
Samningurinn er því samþykktur
með yfirgnæfandi meirihluta
atvæða. Samningurinn, ásamt
nýrri launatöflu,tóku því gildi frá 1.
desember 2008.
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Fullt hús og rúmlega það

Laugardaginn 13. desember
vor u aðildarfélög Skr ifstofu
stéttarfélaganna með opið hús
en félögin hafa haldið í þann sið
að bjóða Þingeyingum og gestum

þeirra í jólaboð á aðventunni sem
notið hefur mikilla vinsælda í
gegnum tíðina. Um 400 gestir komu
í heimsókn og nutu veitinga, söngs
og hlustuðu á fallega tónlist. Þá

komu jólasveinar í heimsókn, það er
alvöru jólasveinar úr Dimmuborgum.
Starfsmenn stéttarfélaganna sem
eru hálfgerðir jólasveinar sáu
um veitingarnar og höfðu vart

undan. Full ástæða er til að þakka
gestunum fyrir komuna og öllum
þeim sem sáu um tónlistaratriði í
jólaboðinu fyrir þeirra framlag.

Stuðningsverkefni fyrir innflytjendur hlýtur styrk
Verkefni sem miðar að því að styðja
innflytjendur í Þingeyjarsýslum
til virkrar þátttöku í samfélagi og
atvinnulífi hefur hlotið rúmlega
þriggja milljóna króna styrk frá
samfélagssjóði Alcoa. Verkefnið er á
vegum stéttarfélaga í Þingeyjarsýslu, í
samstarfi við sveitarfélagið Norðurþing
og ber heitið „Samvinna og ábyrgð í
málefnum innflytjenda.“ Skrifstofa
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum
hefur frá því í febrúar 2007 verið
miðstöð ýmissar þjónustu fyrir
innflytjendur á svæðinu. Skrifstofan
hefur meðal annars veitt erlendum
starfsmönnum á svæðinu aðstoð
við samskipti við opinberar stofnanir,
atvinnu- og húsnæðisleit, umsóknir
um dvalarleyfi, túlkaþjónustu og
ýmislegt fleira. Boðið hefur verið upp
á fræðslufundi og námskeið í íslensku
og samfélagsfræði í samstarfi
við Þekkingarsetur Þingeyinga.
Samfélagssjóður Alcoa styrkir
verkefnið um 15.000 Bandaríkjadali
á þessu ári og sömu upphæð á því
næsta. „Það er ýmsum erfiðleikum
háð að fóta sig í nýju samfélagi og
skylda okkar að aðstoða nýja íbúa

eftir bestu getu. Innflytjendur þurfa
að hafa mikil samskipti við opinberar
stofnanir og það getur verið nógu
erfitt fyrir innfædda Íslendinga sem
tala málið og þekkja til í kerfinu. Það
er algjört lykilatriði að innflytjendur
geti sótt sér á einn stað þá aðstoð
sem þeir þurfa á að halda. Verkefnið
hefur skilað góðum árangri. Fleiri
innflytjendur hafa nú áhuga á að
setjast hér að til lengri tíma, ekki
síst vegna þess að okkur hefur
tekist að hjálpa þeim að aðlagast
samfélaginu með markvissum
hætti. Við erum mjög ánægð með
að Samfélagssjóður Alcoa hafi
ákveðið að styrkja verkefnið með
svo myndarlegum hætti,“ sagði
Aðalsteinn Á. Baldursson, formaður
Framsýnar-stéttarfélags. Könnun
sem gerð var í byrjun ársbyrjun 2008
leiddi í ljós að um það bil helmingur
innflytjenda á svæðinu hefur nýtt
sér þjónustuna og ríflega 80% lýstu
yfir ánægju með hana. Verkefnið
hefur vakið mikla athygli víða um
land og hlaut meðal annars styrk frá
þróunarsjóði innflytjendamála árið
2007. Sveitarfélagið Norðurþing

hefur einnig komið að verkefninu
með fjárframlagi. Þann 1. janúar
2008 er áætlað að um 185
útlendingar hafi átt lögheimili í
Þingeyjarsýslum, langflestir Pólverjar.
Til viðbótar má áætla að um 200
útlendingar hafi komið til starfa á
svæðinu síðasta sumar og fram á
haust til tímabundinna starfa við
ferðaþjónustu og sauðfjárslátrun.

Samfélagssjóður Alcoa var stofnaður
1952 og er sjálfstæð stofnun með
aðsetur í Bandaríkjunum. Sjóðurinn
styrkir fjölda góðra málefna um
allan heim og námu styrkveitingar
sjóðsins árið 2007 alls um 28
milljónum Bandaríkjadala. Í fyrra
námu styrkveitingar sjóðsins á Íslandi
rúmlega 880.000 dölum.

Erlendir starfsmenn í óvissu
Erlendir starfsmenn sem starfa á
félagssvæði Framsýnar óskuðu
nýlega eftir fundi með fulltrúum
félagsins. Á fundinum kom fram
að þeir hafa töluverðar áhyggjur af
stöðunni á Íslandi sem setur þá í mikla
óvissu þar sem verðgildi launanna í
evrum hefur snarminkað meðan allur
kostaður á Íslandi hefur stóraukist
og vinnan auk þess minnkað. Þá
skildu þeir ekki af hverju ákveðnir
aðilar í þjóðfélaginu sem bæru hvað
mesta ábyrgð á því hvernig komið
væri fyrir íslensku þjóðinni færu ekki
frá. Spurt var hvort þeir ætluðu ekki

að axla ábyrgð á gjörðum sínum. Til
viðbótar óttuðust starfsmennirnir um
störf sín, það er að þeim yrði sagt
upp frekar en Íslendingum í vaxandi
atvinnuleysi. Fulltrúar Framsýnar
svöruðu fyrirspurnum fundarmanna
eftir bestu getu og báðu þá um
að vera rólega og sjá hvernig mál
þróuðust á næstu mánuðum. Ekki
var annað að heyra en að erlendu
starfsmennirnir hefðu verið ánægðir
með fundinn en greinilegt er að komið
er los á þá starfsmenn sem hér hafa
búið og starfað.
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Auglýsing um stjórnarkjör fyrir starfsárið
2009-2010 og framboðsfrest hjá
Verkalýðsfélagi Þórshafnar.
Aðalstjórn:				
Vinnustaður:
1. Svala Sævarsdóttir
formaður		
B.J.vinnuvélar
2. Kristín Kristjánsdóttir
varaformaður Verkalýðsfélag Þórshafnar.
3. Hulda I.Einarsdóttir
ritari
Dvalarheimilið Naust
4. Sigríður Jónsdóttir
gjaldkeri
Leikskólinn Barnaból
5. Sigfús Kristjánsson
meðstjórnandi
Geir ÞH 150
Til vara:						
6. Magdalena S. Zawodua
Leikskólinn Barnaból
7. Kristín Alfreðsdóttir			
Húsmóðir
8. Þórður Úlfarsson		
Ísfélag Vestmanneyja
9. Guðrún Þorleifsdóttir			
Sólco ehf.
10.Guðmundur Jóhannsson
Geir ÞH 150
Sjúkrasjóður:
1. Svala Sævarsdóttir
			
B.J.vinnuvélar
2. Líney Sigurðardóttir		
Lyfja
3. Kristinn Lárusson
Ísfélag Vestmanneyja
Til vara:
4. Kristín Kristjánsdóttir
Verkalýðsfélag Þórshafnar
5. Jón Viðar Brynjólfsson
Ísfélag Vestmanneyja
Trúnaðarráð: 					
(stjórn, varastjórn, 5 menn og 5 til vara)				
1. Dóra Leósdóttir			
Húsmóðir
2. Kristín Óladóttir 			
Grunnskólinn á Þórshöfn
3. Svanur Snæþórsson		
Ísfélag Vestmanneyja
4 .Albert Sigurðarson			
Myllan ehf.
5. Björg Þóroddsdóttir		
Sparisjóður Þórshafnar
Til vara:						
6. Sigurborg Hulda Sigurðard
Ísfélag Vestmanneyja
7. Lilja Ólafsdóttir
Grunnskólinn á Þórshöfn
8. Margrét E.Níelsdóttir
Veitingastofan Marísa
9. Hrafnhildur Þorleifsdóttir
Sparisjóður Þórshafnar
10. Aðalbjörn Arnarsson
Ýting ehf.
Kjörstjórn:
1.Dagbjört Aradóttir 			
Skrifstofa Langanesbyggð
2.Eyþór Jónsson
Íþróttamiðstöðin Verið
Til vara:
3. Aðalbjörg Jónasdóttir 		
Ísfélag Vestmanneyja
4. Níels Þóroddsson			
Ísfélag Vestmanneyja
Orlofssjóður:
Stjórn Verkalýðsfélagsins hverju sinni.
Félagskjörnir endurskoðendur:
1. Jóhanna Helgadóttir		
SJ bókhaldsþjónusta ehf.
2. Elfa Benediktsdóttir		
Ísfélag Vestmanneyja
Til vara:
3. Sólveig Óladóttir			
SJ bókhaldsþjónusta ehf.
Heimilt er hverjum fullgildum félaga að koma með breytingartillögur um
félaga í einstakar trúnaðarstöður eða koma fram með nýja heildartillögu
eða þá einstaka stjórn samkvæmt lögum félagsins. Gefin er frestur til 20.
febrúar 2009 til að skila inn nýjum tillögum. Þeim skal skilað á skrifstofu
félagsins á Þórshöfn. Komi til kosninga fara þær eftir lögum ASÍ.

Áhættumat hjá Hjartavernd:

Félagsmenn Framsýnar og
Þingiðnar sem fara í áhættumat hjá
Hjartavernd eða hjá sambærilegri
stofnun eiga rétt á niðurgreiðslum
frá félögunum. Greitt er allt að kr.

6.000.- í eitt skipti á hverjum 12
mánuðum, þó aldrei meira en sem
kostnaði nemur. Hámarksstyrkur
miðast við að iðgjald næstliðna 12
mánuði áður en farið er í skoðun.

VÞ gefur gjöf

Íþróttamiðstöðin á Þórshöfn
hélt upp á 10 ára afmæli sitt
þann 17. janúar. Að því tilefni
tilkynnti formaður Verkalýðsfélags
Þórshafnar, Kristinn Lárusson um
100.000,- króna styrkveitingu frá

félaginu til Íþróttamiðstöðvarinnar
og verða peningarnir nýttir til að
kaupa tæki til kennslu og þjálfunar
í sundlaug og sali fyrir yngri gesti
íþróttamiðstöðvarinnar.

Eyþór Atli Jónsson forstöðumaður Íþróttamiðstöðvarinnar er hér ásamt Kristínu Kristjánsdóttur
starfsmanni VÞ.

Velferðarsjóður Þingeyinga

hefur verið settur á laggirnar. Fyrirtæki, stofnanir og
einstaklingar sem vilja láta gott af sér leiða geta lagt
peninga inn í sjóðinn,
reikningsnúmer 1110-05-402610, kt. 120259-2379.
Sjóðsstjórn skipa: Ingólfur Freysson fyrir hönd Rauða
Krossins, Freydís Jóna Freysteinsdóttir félagsmálastjóri og
Sighvatur Karlsson sóknarprestur.
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Ert þú í atvinnuleit?
Á þriðjudögum, miðvikudögum og föstudögum kl. 10-12 er opið hús í
Geðræktarmiðstöðinni Setrinu, Árgötu 12, 640 Húsavík fyrir fólk sem
hefur misst vinnu sína.
Boðið er upp á kaffi og spjall, auk þess sem aðstaða er fyrir
ýmiskonar afþreyingu og boðið upp á aðstoð við að skipuleggja
dagskrá fyrir hópinn eftir óskum.
Markmiðið með opna húsinu er að koma í veg fyrir að fólk einangrist
félagslega á meðan á atvinnuleit stendur, viðhalda virkni og
fyrirbyggja slæmar afleiðingar atvinnuleysis. Jafnframt að efla
samstöðu og samkennd meðal atvinnulausra og veita fólki tækifæri
til að deila sameiginlegri reynslu. Einnig er markmiðið að skapa
vettvang fyrir fólk til að leita leiða til atvinnusköpunar, öflunar
menntunar eða annarrar uppbyggilegrar iðju eftir þörfum og óskum á
hverjum tíma.
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Thailensk matargerð

Verkalýðsfélag Þórshafnar í samstarfi við Senee Sankla
og Thiphawan Saraphat Sveinsson úr Kelduhverfi buðu
upp á thailenskt matreiðslunámskeið í nóvember í
Íþróttamiðstöðinni á Þórshöfn. Námskeiðið tókst
í alla staði vel og gæddu menn sér á þeim girnilegu
réttum,sem búnir voru til, að námskeiði loknu.

Námskeið í skartgripagerð

Álfasteinn hefur hafið framleiðslu á Raufarhöfn. Hér er Pálína sem starfar hjá fyrirtækinu
ásamt Birni Ingimarssyni sveitarstjóra Langanesbyggðar sem var í heimsókn ásamt stjórn
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga.

Fyrirhugað er námskeið á Þórshöfn í skartgripagerð
dagana 3 til 5. mars milli kl. 17:00 – 20:00. Leiðbeinandi
verður Hrafngerður Elíasdóttir. Verkalýðsfélag
Þórshafnar tekur þátt í kostnaði félagsmanna. Nánari
upplýsingar er hægt að fá hjá Kristínu á skrifstofu
félagsins í síma 468-1160 eða 894-7360

Nýr banki verður til # 2

Skynsamleg markmið
fyrir heimilið
Fjórar leiðir til að fá betri yfirsýn yfir fjármálin

Eitt mikilvægasta hlutverk okkar er að auðvelda viðskiptavinum að taka réttar
ákvarðanir með hag heimilisins að leiðarljósi. Þörfin er mikil fyrir gott skipulag
og skýra yfirsýn yfir fjármál heimilanna. Nú kynnum við, fyrstir banka, fjórar leiðir
til að mæta þessari þörf – einfaldar og öflugar lausnir í útibúinu þínu og á glitnir.is
til að setja heimilinu fjárhagsleg markmið og fylgja þeim eftir.
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Einfalt stöðumat á netinu

Stöðumat er einföld reiknivél á glitnir.is sem gerir þér kleift
að fá yfirsýn yfir helstu tekju- og útgjaldaliði heimilisins.
Stöðumatið er gott fyrsta skref til að átta sig á stöðunni
og þú sérð á augabragði:

17%

Heimilisbókhaldið í tölvunni heima

Heimilisbókhald Glitnis er einfalt skjal sem þú sækir á glitnir.is
og notar til að auka yfirsýn og koma skipulagi á fjármálin.
Með því að halda heimilisbókhald:
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Færðu skýra yfirsýn yfir fjármálin
Gerir þú tekju- og kostnaðaráætlun fyrir árið
Setur þú markmið og berð saman við rauntölur jafnóðum
Skráir þú raunverulegt inn- og útstreymi peninga
Byrjar þú skipulega uppbyggingu á sparnaði

Matur / neysla
Heilsa / tómstundir
Frístundir

48%

Sparnaður

150.000
Áætlun

Markmið

Raunveruleg útgjöld
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25.000
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Heimilið

Bifreiðar
og samgöngur

Heilsa og
tómstundir

Matur
og neysla

Markmiðasetning í Netbanka

Nú er mögulegt að setja sér sparnaðarmarkmið fyrir allar
tegundir reikninga og sjá árangurinn jafnóðum í Netbanka
Glitnis. Settu þér markmið í sparnaði í Netbanka Glitnis og
sjáðu árangurinn í myndrænni útfærslu á „Minni síðu“ í Netbankanum. Einföld leið til að setja sér markmið og ná árangri.
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Heimilið
Bifreiðar / samgöngur

12%

6%

  Útgjöld heimilisins
  Hversu mikið þarf að draga saman útgjöldin
til ná endum saman
  Hvort afgangur sé til að leggja fyrir í sparnað
2

5%

12%

Komdu í Fjármálaviðtal

Við veitum þér persónulega þjónustu með vandaðri
heildarráð-gjöf um fjárhagslega stöðu heimilisins.
Í Fjármálaviðtali förum við saman yfir eignir og skuldir,
tekjur og útgjöld og gerum greiðsluáætlun fyrir þín lán.

VAXTARÞREP

65%

SPARILEIÐ 36

11%

Látum verkin tala
Okkar verkefni er að miðla þekkingu og veita ráðgjöf. Þannig
vinnum við með fyrirtækjum og heimilum í landinu til að takast
á við þau krefjandi verkefni sem framundan eru.
Komdu á glitnir.is/markmid og byrjaðu árið af skynsemi.

www.glitnir.is/nyrbankiverdurtil
Við erum að búa okkur undir endurbyggingu íslensks efnahagslífs og laga okkur að breyttum aðstæðum.
Þann 20. febrúar munum við taka upp nafnið Íslandsbanki.

